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__________________________________________________________________________ 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Hiermee informeren wij u graag over de aangepaste planning van de besluitvorming in 
Beemster en Purmerend aangaande de ROM MRA. De raadsagendering zal in september 
plaatsvinden in plaats van in juni. 
 
Het originele plan was om de besluitvorming af te ronden in juni opdat vóór 1 juli de 
gemeenten aan de MRA kenbaar konden maken of zij wel of niet zullen deelnemen aan deze 
regionale ontwikkelingsmaatschappij.  
Het portefeuillehoudersoverleg Economie, Recreatie & Toerisme Zaanstreek-Waterland 
(ZaWa) heeft besloten om de termijn te verlengen zodat besluitvorming in ZaWa zoveel als 
mogelijk tegelijkertijd plaatsvindt alsook verschillende gemeenten(organisaties) meer tijd 
bieden voor het maken van de afweging omtrent deelname. 
De colleges van Purmerend en Beemster zullen nog vóór het zomerreces hun besluitvorming 
afronden. 
 
Deze uitgestelde besluitvorming betekent geen oponthoud voor de vorming van de ROM; de 
organisatie vormt momenteel haar uitvoerend team en verwacht binnenkort te starten. 
Bovendien kunnen bedrijven in onze gemeente en regio aanspraak maken op ondersteuning 
van de ontwikkelingsmaatschappij ongeacht onze deelname. Het sentiment onder de 
portefeuillehouders is uiterst positief: de ambitie om een weerbare, duurzamere en inclusieve 
economie te ontwikkelen passend bij het profiel van deze regio krijgt vorm via de ROM. 
Bovendien zijn er reeds bedrijven in onze regio in gesprek over de 
financieringsmogelijkheden. 
 
Ondanks de uitgestelde besluitvorming kunt u in de huidige periode gebruikmaken van een 
(digitale) informatiebijeenkomst voor Purmerend en Beemster aangaande de ROM MRA, 
waarbij de MRA-organisatie naast een presentatie ook de mogelijkheid tot vragen biedt. De 
sessie vindt plaats op dinsdag 15 juni van 19:00 tot 19:50. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar het verdere proces. 


